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وهلذا  ،ون النصر منهاوا ويرجُ فهم ينصرُ  ))وا آلهتكم إن كنتم فاعلين رُ وه وانصُ قُ حر  (( :إبراهيموهلذا قال قوم 
 ُأي غريِ  )) اهللا ن دونِ مِ )، وقوله: (( أولياءـ(ت هذه األصنام بيَ مس املراد هنا ه والدليل على أن  ذلك جاء  الغري أن
إىل اهللا عز  ؟نبالنسبة إىل مَ  مرتبته و نُـ دُ لِ  وند النعم والتعبري ب )) هه غيرِ كم من إلما ل((  :هآيات متعددة كقولِ  يف

هم ن دون اهللا أولياء؟ املراد م املشركون مثلُ وا مِ ذُ ن املراد بالذين اختَ مَ  اإذً )) مثُلهم  ن دون اهللا أولياءمِ (( وجل 
وهذا  شّ ن العُ ا مِ هلا بيتً  ذُ خِ وفة تت ة املعرُ بَ يْـ وَ معروفة الد والعنكبوت  ،ه العنكبوتبَ أي كشَ  )) وتبُ كمثل العنكَ (( 

ت دير هذه العنكبوت إذا سقطَ شيء ق على كل واهللا سبحانه وتعاىل  ،منها جُ خيرُ  هبُ صِ ن العش هي اليت تنْ البيت مِ 
ية ل دَ تَ ق به وجتدها مُ تتعل ه و زُ على األرض مث مع ذلك تفرِ  عَ قَ به حىت ال تَـ  قُ ل فورا تفرز هذا العش وتتعَ  هي لعمن 

د مع هذا اخليط الذي أفرزته عَ على وتصْ األ هوها ل رأسَ وجتعَ  ت تنقلبصعدَ د به أن تصعَ  تشاءَ ذا اخليط وإذا 
اخليوط حىت  يه ذتقيدُ  ؟ماذا تصنع به -تصيد الذباب اوأكثر مَ - ا ِ ا عند صيدَ مث هي أيضً  ،هي يف احلال

ا مَ ى هذا اخللق لِ هدَ  )) ه ثم هدىنا الذي أعطى كل شيء خلقَ رب  (( :ن قوله تعاىلمِ  وهذا بعضٌ  ،ي عليهتقضِ 
ه جُ ن العش الذي تنسِ مِ  ؟ن أينا مِ ا أي جعلت هلا بيتً ت بيتً ذَ العنكبوت اختَ  يهذ الشاهد أن  ،هن مصاحلِِ هو مِ 

البيوت لبيت  (( فَ أضعَ ))  أوهنَ  ن وإ(( وهذا مشاهد  " ها تأوي إليهلنفسِ ))  ات بيتً ذَ خَ ات ((  :قال املؤلف
ت خملوقات اهللا تعاىل اليت هلا بيْ  ا ما أكثرَ به علمً  طْ مبا مل حنُِ  اهللا عز وجل وهو العاملُِ  هذا كالمُ  ))" العنكبوت

وت أوهن البي (( :وجل يقول ا واهللا عز عن  الغائبَ  ه منها وما أكثرَ دُ وت إال ما نشاهِ يُ م عن هذه البُـ وحنن ال نعلَ 
ن أجل تأكيد والالم مِ  )إنـ(ب ))أوهن البيوت لبيت العنكبوت  وإن  ((د هذه اجلملة ك أَ و  ))لبيت العنكبوت 

 ها فإن ن البيوت وأضعفُ ة بل هي أوهَ يفَ هذه البيوت اليت تأوي إليها العناكب ضعِ  كما أن   ،ف هؤالء األولياءعْ ضَ 
كم وما إن  (( :اهللا يقول يف القرآن ع عابديها بل إن ا ال تنفَ لياء فإ ن األو ما يكون مِ  ا أضعفُ هؤالء األولياء أيضً 

فيها  وها وكل ما وردُ  -احقّ -  * لو كان هؤالء آلهة  جهنم أنتم لها واردون بُ ن دون اهللا حصَ تعبدون مِ 
ن دخول هم مِ وا أنفسَ عُ ا ملنَـ ة حق ل هذا وهذا فهم لو كانوا آهلمَ شْ ت ؟اني هلَ هلِ أَ وها أي اآلهلة أو املتَ ما وردُ  )) خالدون
أوهن  وإن  (( ه:ع فهذا وجه املشاة يف قولباطلة ما تنفَ  ها آهلةٌ ول النار ولكن خُ ن دُ وا عابديهم مِ عُ منَـ النار ولَ 

ن مجلة ن مِ و مكَ  هه التشبيه التمثيلي يعين أن ونَ م ون يسَ ي انِ يَ يه البَـ م سَ يه يُ هذا التشبيه تشبِ  ))العنكبوت  بيتُ البيوت لَ 
ه شب إمنا لو أتيت بشيء تُ  ،درْ ا بفَ فردً  تَ هْ ي شبـ ه تشبيه إفرادِ ه لكن يكالبحر يف الكرم هذا تشب  فالنٌ  :أنت إذا قلت

 التشبيه هنا متثيلِ  قصة بقصة أو قضية بقضية فإن شَ ن مُ ن عدة أوجه مِ ب مِ ي مرك ه ومشَ ب عَ ه به متَـ ب ه الشبه جُ د وأوْ د
 فهذا التشبيه نسميه تشبيهً  ،اة أيضً دَ متعد ؛اا متثيلي  ن قِ مِ  بٌ ه مركَ ألن شَ صد أن يُ ة يعين ما قُ لَ امِ ة متكَ ص ه العابدون ب

ح الصورة ضِ ت حىت ت ةً ة كاملة بالقضية كاملَ القضي  هَ ب شَ د أن تُ صِ قُ  ،هاون بالبيوت وحدَ ودُ عبُ ـها واملبالعنكبوت وحدَ 
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ال يدفع عنها "  :قال املؤلف يف بيان هذا الوهم ))وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت  (( :قوله ،بأمام املخاطَ 
 عليها شيء أو حنو ذلك طَ قُ سْ ن اآلفات كأن يَ ا مِ يها أيضً د وال يقِ وال الربْ  رّ ع احلَ أي نعم ال يدفُ  " ادً ا وال بر حر، 

وا هذه دَ بَ هؤالء الذين عَ  إن  :وليها فعلى هذا نقُ دِ بِ ع عافَ نْـ ون هذه األصنام ال تَـ يكُ  ان البيوت إذً هذا البيت أوهَ 
 ،العنكبوت ذلك ببيتِ  اهللاُ  هَ ب ذا شَ ع وهلِ افِ ع وال دَ انِ ع وال مَ ليس بنافِ  أٍ بل إىل ملجَ  نافع أٍ وا إىل ملجَ ئُ األصنام ما جلََ 

 كَ   طٍ باسِ  ها برجلٍ هذه األصنام ودعائَ  هَ ويف آية أخرى شب إنسان أمامه املاء وهو  ؟هاه هل يبلغُ فَ  غَ يبلُ ه إىل املاء لِ يْ ف
ا أيضً  ، فهذيال أبدً ال ميكن أن يصِ  ؟لن يصِ م ميكِ ل إىل الفَ ريد أن يصِ ه إىل املاء هكذا يُ يْ كف   طَ عطشان فبسَ 

 )) لو كانوا يعلمون((  :قال اهللا عز وجل ،هذا العطشان هذا املاء إىل فمِ  لُ عابديها كما ال يصِ  عُ ال تنفَ  األصنام
ما ( ؟ش تقديرهو ر على كالم املؤلف ه مقد وجوابُ  )كانوا( :هة وفعل الشرط قولُ ي هذه شرطِ  )لو( " وهاذلك ما عبدُ 

العنكبوت  بيتِ  نُ ان وهَ ها لكَ ها مبا قبلَ تَ ك لو وصلْ ألن  ؛هال هذه اجلملة باليت قبلَ وصَ ي أن تُ وال ينبغِ  )عبدوها
العنكبوت  بيتُ لَ  (( :وا وهلذا ينبغي أن نقف على قولهمُ علَ مل يَ  موا أمُ لِ عَ  سواءٌ ن البيوت ه أوهَ ه مع أن مِ ا بعلْ مشروطً 

 :وحيتمل أن يكون اجلواب " وهاما عبدُ  :املؤلف يقول )لو كانوا يعلمون( ))، لو كانوا يعلمون((  :مث نقول ))
مل ى عليهم هذا األمر فَ ر فإذا مل خيْ مْ هذا األ معليه يَ م النافع ما خفِ لْ ن ذوي العِ أي لو كانوا مِ  )لو كانوا يعلمون(

 نِ سْ ن حُ وا من الذكاء ومِ هؤالء العابدين مهما بلغُ  على جهلِ  ل وعلى كل حال فإن هذا يدُ  ،وا بالعبادةيقومُ 
 التصر هذه اآلية تذَ  ،لاء ليس عندهم علم وال عقْ هَ فَ ن هذه الناحية سُ م مِ ف يف الدنيا فإ ط فيها  نا بآية يغلَ رُ ك

كال لو   (( :يقولو  لبعض الناس يصِ  ))كال لو تعلمون علم اليقين   ((ا يف سورة التكاثر من الناس أيضً  ريٌ كث
ت لكان ك لو وصلْ ا ألن حً ا واضِ ادً د به فسَ املعىن يفسُ  ن أ ألَ وهذا خطَ  ))لترون الجحيم * تعلمون علم اليقين 

نا ة أخرب اهللا تعاىل فيها أن ل ة مستقِ فَ مجلة مستأنَـ  )لرتون(بل  ،ر ليس كذلكواألمْ  )لو تعلمون(جواب  )لرتون(
  .أي نعم )) لو تعلمون علم اليقين كال   (( :هالوقوف على قولِ  فيجبُ  ،ى اجلحيمسنرَ 

  ..... :الطالب
هم اآلن  ،عه ال ينفَ هذه األصنام مثل هذا البيت ألن  د علينا لكن املقصود أن نعم هذا صحيح قد يرِ  :الشيخ
هم فيل ك ا حيصُ الوافدين إليها لعبادا والترب  املادي فإن  ا االنتفاعُ مَ ا من االنتفاع السي ون ذه األصنام نوعً ينتفعُ 

 ون وهو الدفع ما ينفعهم أي نعمجُ ع احلقيقي الذي هم يرْ فْ منفعة مادية لكن النـ.  
   ..... :الطالب
 ما بيت العنكبوت حقيقة حىت  وهو ،همعُ تنفعهم وال متنَـ  امَ ا أ  االنتفاع يه هنا عدمُ بِ شْ املقصود بالت  .. :الشيخ

  به االنتفاع الكامل. نتفعُ تبه الرتاب وال  قُ يها املطر ويعلَ أتها الربد ويييها اهلواء ويأتِ ه يأتِ ه وال مينعُ ينفعُ 
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  اد به تصطَ  :الطالب
 ماس البيت أما نفْ  ،ااد تصطَ  هي اليت ه اخليوطي خيرج منها هذاد بالعش اللاد به تصطَ ما تصطَ ال  :الشيخ
  فيه  هوتضع ت به تأيت بهاه عليه هي اليت جاءَ به لكن هذا الذي نرَ  ادُ تصطَ 

اهللا  إن ( ]42[العنكبوت:))ِإن اللَه يـَْعَلُم َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  (( :قال تعاىل
ر تبادِ امله املؤلف هو  وهذا اإلعراب الذي سلكَ ا موصوًال فتكون امسً " مبعىن الذي  " :يقول املؤلف )ما( )يعلم ما

ن ما الذي يدعون من دونه مِ  إن اهللا يعلم :هعلى قولِ  فُ ة والوقْ ي استفهامِ  )ما( :بعض املعربني يقول، و من اآلية
 )يعلم ما يدعون من دونه( ،املؤلف هو الصواب إعرابُ ن باللفظ فَ يد مِ هذا بعِ  ولكن  ؟هل يستفيدون))  شيء

  ؟اجلواباملوصول  دُ عائِ  عائدالأين  :يبقى على إعراب املؤلف أن نقول
  : اهلاءالطالب
  ؟وين :الشيخ

  ...: من دونه الطالب
  ؟)ام(تعود على  ا هيماهلاء هذه تعود على اهللا  )ن دونهما يدعون مِ ( :الشيخ

  : حمذوفالطالب
 ،ن شيءمِ  هنَ اهللا يعلم ما يدعو  إن  :التقدير قولفي طرد،العائد احملذوف م حذفُ  طرِدا موهذ ،حمذوف :الشيخ
 مسألة هو دعاءُ فعبادة  الدعاء دعاءَ  كونوكما ي ،اء عبادةعَ فالدعاء هنا دُ " يعبدون "  :قال )) يدعون (( :وقوله
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعني فَِإني َقرِيٌب ُأِجيُب  (( :ا دعاء املسألة ففي قوله تعاىلعبادة أم  مسألة ودعاءُ  دعاءُ  ...

اِع ِإَذا َدَعانِ  186[البقرة:)) َدْعَوَة الد[  العبادة  دعاءُ  ،ارمحين وما أشبه ذلك اغفر يل يا ريب يا ريب :تقولك إن
طلب  ؟العابد ما هي حالِ  حقيقةَ  ألن  ا كان ذلك دعاءً ك به وإمن مبا أمرَ  سبحانه وتعاىل هللاِ  دَ ب أن تتعَ  ؟ش معناهو 

اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن الِذيَن  َوقَاَل رَبُكمُ  (( :قوله تعاىل هودليلُ  ًنامْ ضِ  داعٍ ه فهو يف احلقيقة تِ ة اهللا ورمحَ رَ مغفِ 
ل ينبغي أن جنعَ  " يعبدون )ما يدعون( :وقوله ،]60[غافر:))َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنَم َداِخرِيَن 

  ؟ المسألة وال  هم يدعون هذه األصنام دعاءَ  ،اء املسألةعَ دُ لعبادة ولِ  لِ الدعاء هنا شامًال 
  : يدعواالطالب
ون باألنبياء كُ ظاهر يف هذا أولئك الذين يشِر  وشاهدٌ  ،ا يسألوايدعوا هذه األصنام دعاء مسألة أيضً  :الشيخ

 :قولهو  ،ذلك أمري وما أشبهَ  رْ يل ويا رسول اهللا يس  يا رسول اهللا اغفرْ  :مسألة يقول م يدعوم دعاءَ فإ واألولياء 
 ")) ءيْ ن شَ مِ (( ه غريِ  )) من دونه(( قراءتان سبعيتان  نو عُ دْ وتَ  نيعين يدعو  ؟كيف بالياء والتاء   " بالياء والتاء" 
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 ه يعلم حالَ أن  ؟ه بهش معىن علمُ و ه به طيب علمُ  ،به اهللا تعاىل عاملٌ  يعين أي شيء يدعونه فإن  )ماـ(ل هذه بيانٌ 
 د أن تؤي  ))ن دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت الذين اتخذوا مِ  لُ ثَ مَ  (( :هيل لقولِ ود وهي كالتعلِ املعبُ  وّ هذا املدعُ 
َ فإن )) إن اهللا يعلم(( م لْ عن عِ  ه صادرٌ للواقع ألن  قٌ مطابِ  هذا املثلَ  م يف العنكبوت بنيه ملا ذكر أ  هذا عن  أن

((  :وقوله ،عى ال ينفَ دعَ هذا الشيء الذي يُ  وأن  ))ن دونه من شيء ما يدعون مِ  إن اهللا يعلمُ  ((ن اهللا مِ  علمٍ 
ه ألن  )وهو السميع العليم(املناسب أن يقال  إن  :لو قال قائلٌ  " هنعِ يف صُ )) الحكيم (( ه كِ لْ يف مُ  )) وهو العزيز

ل جتد م م لكن عند التأَ َال ر الكَ ظاهِ بة لِ سْ بالن  هذا حقّ  :قلنا ؟ملْ م اآلية بالعِ تَ فمقتضى الظاهر أن ختُ  )ميعلَ ( :يقول
لذلك قول  شاهدٍ  رُ وأكبَـ  ،ة والظهورام والغلبَ نَ م يريدون االستنصار ذه األصْ غ فإ ه بالعزة واحلكمة أبلَ أن ختامَ 

وهلذا  ،ب وهو اهللاغلَ ن ال يُ مَ  بعزةِ  لٌ هم ا مقابَ هذه األصنام واعتزازُ  " لبَ هُ  لُ اعْ "  :د حيث قاليوم أحُ  سفيانأبو 
ن أبلغ مِ  )العزيز(مناسبة  اإذً  )العزيز( ؟حي هذه األصنام واضِ دِ ابِ عَ ب هلذه األصنام ولِ الغالِ  )وهو العزيز( :قال

َ ريدون أن تظهَ هؤالء يستنصرون بأصنامهم وي ألن  )؛العليم(مناسبة  ر وتغلب فبني  صاحب العزة هو هاهللا أن، 
 ،اعنَ ر وعزة االمتِ وعزة القهْ ر دْ عزة القَ  :ن العزة من ثالثة وجوهم ن أمساء اهللا عز وجل وأنه يتضَ العزيز مِ  لنا أن  وسبقَ 

ه ال وأما عزة القهر فمعناه أن  ،هرِ دْ ه ال يشبهه أحد يف عظمته وجالله وقَ القدر فمعناه سبحانه وتعاىل أن  أما عزةُ 
ص قن ع عن كل نِ ه سبحانه وتعاىل ممتَ ا عزة االمتناع فمعناه أن وأم  ،ره وسلطانه وملكهاهللا عز وجل يف قهْ  أحد يشبهُ 
 ن اهللا سبحانه وتعاىل العزة باحلكمة ا يقرِ دائمً  )احلكيم( :وقوله ،أو نقص بعيبٍ  الَ نَ أن يُـ  عيب فهو عزيزٌ  وعن كل

ت وعدم تنزيل األشياء منازهلا ب دم التثَ ر وعَ و هَ ة على التـ هم العز لُ ن اخللق حتمِ اء مِ بعض األعز  ألن  ؟ون ملاذادرُ أت
  ؟ الكمة وال ه باإلمث حِ ذُ وكون العزة تأخُ  ))م ه العزة باإلثْ تْ اهللا أخذَ  قِ يل له ات وإذا قِ  (( :واذكروا قول اهللا تعاىل

  : الالطالب
ه تبارك وتعاىل عزتَ  إىل أن  ا العزيز باحلكيم إشارةً اهللا تعاىل دائمً  نُ ليس حبكمة خالف احلكمة فلهذا يقرِ  :الشيخ
األمر إال على  رُ بـ دَ ه سبحانه وتعاىل ال يُ ا له السلطان الكامل فإن ا قاهرً ا غالبً ة باحلكمة فهو وإن كان عزيزً مقرونَ 

ا جد  ظاهرٌ  ،ةمَ كْ واحلِ  ؟ش بعدو م كْ ه ذو احلُ تفسرينا فيما سبق احلكيم بأن  ا علىه أيضً مث إن  ،وجه احلكمة البالغة
 همِ كْ ة حبُ ه مقرونَ عزتَ  أن  ذا االسم دائمً  نُ قرَ له احلكم املطلق يف عباده سبحانه وتعاىل فلهذا يُ  وأن اهذا االسم، 

 ها تَر ت مع غريِ نَ رِ قُ ها وإذا  عند إفرادِ أمساء اهللا سبحانه وتعاىل هلا معاِين  واعلم أن آخر ن هذا االقرتان معًىن ب مِ ك 
يم له معىن عند ه واحلكِ  العزيز له معىن عند انفرادِ وها فمثًال لُ سألة تأم املوهذه  ،اسم ل لك ي  االفرادِ فوق املعَىن 

هو ما حيصل باجتماع و  ،د على املعىن االنفرادي آخر ثالث زائِ منها معًىن  لَ صَ ا حَ ا مجيعً نَ انفراده لكن إذا اقرتَ 
وشرعي  وِينّ م إىل كَ سِ م ينقَ كْ احلُ  مة وأن كْ م واحلِ كْ و احلُ احلكيم ذُ  وسبق لنا أن  ،ن املعىن الكاملهذين االمسني مِ 
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 وللشرعي بقوله تعاىل  ،))م اهللا لي كُ لي أبي أو يحْ  نَ فلن أبرح األرض حتى يأذَ  (( :ا للكوين بقوله تعاىلنَ لْ ومثـ
 اومَ  ))اهللا يحكم ما يريد  إن  ((ا هما مجيعً لُ ا يشمَ مَ ولِ  ))ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم  (( :ةنَ حِ يف سورة املمت

يل األشياء يف منازهلا وتكون يف احلكم الكوين واحلكم زِ ا احلكمة فإا ثابتة هللا عز وجل وهي تنْ أم  ،ه ذلكأشب
الشيء على هذه  كونَ   أن  ة مبعىني ورِ حكمة ُصورِية، صُ و ة ي ا حكمة غائِ وتكون أيضً  ،الشرعي هذا باعتبار موضعها

ا فتكون حكمة يف الغاية ويف اهليئة اليت كان عليها هذا أيضً  مث الغاية منه حكمةٌ  ،للحكمة قٌ ة املعينة موافِ الصورَ 
  )) الحكيم وهو العزيز(( : قال تعايل ،والشرعية الكونيةجلميع أحكام اهللا سبحانه وتعاىل  وهذا شاملٌ  ،األمر
 )) إال العالمون(( أي يفهمها ))  للناس وما يعقلها(( جنعلها ))  نضربها ((يف القرآن  )) وتلك األمثال(( 

 تلكـ(أتى ب )تلك األمثال( " ونرُ املتدبـ(  عْ ة على البُـ الدال ؟ على القربد وال  ل ثَ مَ ـوتلك ال :ه مل يقلعلى البعد ألن
يب قرِ  ؟يب وال بعيداملثل املضروب اآلن قرِ  ه ألنّ ى سياقِ ضَ مقتَ عن لكالم عن ظاهره أو با لَ نه عدَ إ حىت نقولَ 
ا أي نعم أل  ؟ذا املكاناألصنام بعيدة بالنسبة هلِ  يذِ خِ ل مت ثَ ل واألمثال األخرى غري مَ اثَ تلك األمْ  :لكن قال

 ،األمثال الواردة يف القرآن ل ل لكُ ا املثل فهو شامِ ومل يقل هذ )تلك األمثالـ(ت اآلية بلهذا جاءَ عة يف القرآن فز متوَ 
 دَ واألمثال الواردة يف القرآن كثرية متعد يف  السيوطيها فيها بعض أهل العلم الكتب املستقلة وأفردَ  فَ ة وقد أل

ا هو ها القريبة جد والفائدة امللموسة من ،ن أجلهامِ  املثلُ  بُ ضرَ األمثال اليت يُ   فوائدوبني  لّ قِ ل مستَ صْ اإلتقان بفَ 
وس حمسُ  ره بشيءٍ و اإلنسان تصَ  لىد ععُ بْـ ول قد يَـ معقُ  شيءٍ  بُ رْ املثل هو ضَ  يب املعقول إىل األذهان إذ أن تقرِ 

ضرب لكم  ((ل عَ  جَ  املعَىن ذلك مثًال  ضربَ  :إذا قلت ))ها للناس تلك األمثال نضربُ  (( :ه قالرُ و ل تصَ يسهُ 
ضرب اهللا (ما وجدت يف إىل املثل كل ضِ يأيت مبعىن اجلعل إذا أُ ا فالضرب إذً  ،لكمل أي جعَ  ))مثال من أنفسكم 

خاصة بالضرب الذي هو  تليسَ  )بضرَ (فمادة  ،لعْ املراد به املراد بالضرب هنا اجلَ  م أن فاعلَ  هوما أشبهَ  )مثال
 مَ اليد تشْ بب رْ الض ب مبعىن اجلعل وتشمل الضرب مبعىن حتِ رْ ل الض سِ ن ود مِ قُ ويل النـ سِ ة إىل ك ة وغري ذلك ك

املثل جلميع  ا فاهللا تعاىل ضربَ  للناس عمومً أي جنعلها أمثاًال  )نضرا للناس( :وقوله ،هانُ يـ حسب السياق الذي يبَـ 
ن ها إال العالمو وما يعقلُ  ((ون مُ العالِ  ؟ا عُ ن الذي يعقلها وينتفِ ولكن مَ  ؟الناس يف التوراة واإلجنيل والقرآن نعم

وهذا  " املتدبرون :هم وهلذا قال املؤلفمِ هم وعلْ ون بفهمِ عُ فِ م الذين ينتَ هْ م والفَ لْ و العِ وُ طيب العاملون أي ذَ  ))
 التدبر لكن لَ  م بعدَ العلْ  التفسري فيه نظر ألن ا كان العلم ال حيصُ م ره املؤلف بهل إال به فس،  املراد  واحلقيقة أن

ال  نني الذيضِ اجلهل املعرِ  ن أهلِ ا مِ ا احرتازً وَ مُ هَ ون األشياء ويفْ لُ قِ العلم والفهم الذين يعْ  ني املراد م ذويمِ بالعالِ 
ما  ؟ الون ا وال عُ وها ينتفِ لُ وإذا مل يعقِ  ،ون هذه األمثالم ال يعقلُ فإ  ومهُ فُ ن الم اهللا تعاىل مِ اهُ ون مبا أعطَ عُ ينتفِ 

ميكن يف هذا  مايف هذا املكان  هو ما ؟ر األمثال املوجودة يف القرآنصُ ن املمكن أن حنَْ طيب هل مِ  ،ينتفعون ا
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   ؟ ما ميكنا وال نأخذ به حبثً ف ،املكان
  ...ابن القيم حَصر  ... كتاب.... :الطالب
قرآن  ون الرُ بـ هذا بينكم وبني اهللا أنتم بأنفسكم تدَ نسان اإل ن الكتاب أوال مِ  كم تنقلونيد منكم أنر أنا ال أ :الشيخ
 عادد هذه األمثال يشوف ي بعد ما يقَ ه مث دُ ي على اإلنسان مثل يقَ  ر أ القرآن كلما مَ يف رمضان احلمد هللا نقرْ  كلنا

 إن اإلخوان لكن تمْ ل عَ  كأن  يد وُ أنا ما  معلوم أنهإال و  ، ما نقصص وال الكتب املؤلفة هل نقَ يرجع اىل 
  .ه لكنلَ ف يف هذا وينقُ مؤل يروح ألي كتاب  هيع أناإلنسان يستطِ 

  .... :الطالب
ىل الكتاب ما ع إد األمثال مث بعد ذلك يرجِ ي أ يف القرآن يقَ يبدأ هو بنفسه يبدَ  أول ال أنا أرى أن اإلنسان :الشيخ

تعميم ل املثل أين اليف عقْ  صَ ص املثل وخَ  بِ م يف ضرْ عم  إًذا ))وما يعقلها إال العالمون  ((قال تعاىل: ،فيه مانع
  ؟يف ضرب املثل

  )ا للناسنضرِ ( :الطالب
يم مث التخصيص عمِ كثري يف القرآن الت   وبٌ وهذا أسلُ  )وما يعقلها إال العاملون(يص صِ خْ والت ) ا للناسُ نضرِ ( :الشيخ

 م يف الدعوة وخص فعم  ]25س:[يون))ِإَلى َداِر السالِم َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  اَواللُه َيْدُعو  ((
   يف اهلداية

ه على قدرتِ  ةً دال  )) ةً في ذلك آليَ  إن  ((ا ق أي حمُِ  ))بالحق  ضَ واألرْ  السماواتِ  اهللاُ  قَ خلَ  (( :قال اهللا تعاىل
واهللا تعاىل خالق  ،هاأي أوجدَ  ؟قلَ ما معىن خَ  )خلق اهللا السماوات واألرض(طيب  )) لمؤمنينل ((تعاىل 
 اد الشيء على غريِ اع إجيَ دَ بْ ع واإلِ دِ بْ بديع مبعىن مُ  :يع السماوات األرض قال أهل العلمض وبدِ واألرْ  اواتِ السم
 اهللا عز وجل يف آية أخرى لكن قد بني  عدْ ن البَ مِ  م ق أعَ لْ اآلن جديدة فاخلَ  تْ رَ فِ ع اليت حُ دْ البِ  رُ ئْـ سبق ومنه البِ  مثالٍ 

 خلق  (( :نعم وقوله ،ديع السماوات واألرضد السماوات واألرض وهو بَ ه خالق وبديع فهو الذي أوجَ أن
  ؟يعين مبا فيهما )) ضاألرالسماوات و 

  : نعمالطالب
ن األرض ن طني مِ مِ  قَ لِ اإلنسان خُ  ا وكذلك النبات فإن مَ هُ منْـ  آدمنعم مبا فيهما والذي فيهما بالنسبة لبين  :الشيخ

فاجلار وارور يف  " أي محقا"  :قال املؤلف )) بالحق (( :وقوله ،ن األرض كما هو ظاهرا مِ والنبات أيضً 
ه يعين مبعىن ن أجلِ مِ  مفعوًال  قصدي حاًال  ا وجيوز أن يكونَ ق أي حمُِ  )خلق(ن فاعل على احلال مِ  بٍ موضع نصْ 

نَـُهَما بَاِطًال  َوَما َخَلْقَنا السَماَء َواَألْرضَ  (( :لحق كما قال تعاىللِ ا هَ قَ املفعول من أجله أي خلَ    َوَما بـَيـْ
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نَـُهَما  اواتَوَما َخَلْقَنا السم (( :ه قوله تعاىلوتفسري املؤلف يؤيدُ  ،ا هي حقوإمن  ]27[ص:)) َواَألْرَض َوَما بـَيـْ
يه إل ارُ املشَ  )يف ذلك( ))في ذلك آلية  إن  (( :وقوله ،اق سبحانه وتعاىل كان حمُِ ا عبً فإذا مل يكن ال ))الِعِبيَن 

هما آية دالة قُ فنفس السماوات واألرض خلْ  ،ه آيةالسماوات واألرض فإن  ن خلقِ مِ  رتطو اخللق فيشمل كل ما 
 ةَ آيَ  على اهللا ألن  ه عليه دون غريِ الشيء ما كان داال،  ؛ة على اهللاهنا السماوات واألرض دال  يستطيع  دَ ه ال أحَ ألن

على  جود هذه السماوات واألرض دال وُ فله  هي آيةٌ ف إًذا ؟يس كذلكق مثل هذه السماوات واألرض ألأن خيلُ 
 وادثحن لت أشياء كثرية مِ ولو تأم  ،على احلكمة ال اقض دَ نَ والتـ  م االضطرابدَ عَ ن االنتظام و وما فيهما مِ القدرة 

علم من خلق وهو أال ي ((ا وعلى العلم طبعً و على القدرة  ل واحد منها يدُ  دت كل السماوات واألرض لوجَ 
ل يظهر لك تأم  ذا شيءٌ عليه بنفسه وه ل ة على ما يدُ ة خاص ا داللَ مة وله أيضً كْ وعلى احلِ  ))اللطيف الخبير 

ه وعلى حكمته على قدرة اهللا وعلى علمِ  ال، ؟قول دالة على قدرة اهللا فقطي )) ية للمؤمنينآل(( كثرية   آياتٌ 
 ،ة اخلاصة بهفَ على تلك الص  ل شيء منها يدُ  احلوادث السماوات واألرض كل ل كُ و نعم  ،هتِ ه وعلى قو وعلى رمحتِ 

 ،صحيح " عون ا يف اإلميان خبالف الكافرينفِ م املنتَ ر أل كْ وا بالذ ص خُ  :قال املؤلف )) للمؤمنين((  :وقوله
ن الناس م مِ قِ ها وتنتَ ر بنفسِ ب دَ هذه طبيعة تُ  :الكافر يقول ،عا إال املؤمن والكافر ما ينتفِ  عُ اآليات الكونية ال ينتفِ 

به  عُ ن ينتفِ ا اآليات الشرعية املؤمِ كذلك أيضً   ،واملؤمن ينتفع بذلك ،عفِ ب اخلري للناس بنفسها وال ينتَ ها وجتلِ بنفسِ 
ُهْم َمْن يـَُقوُل َأيُكْم زَاَدْتهُ  ((املؤمن ال ينتفع  وغريُ  َهِذِه ِإيَمانًا فََأما الِذيَن آَمُنوا  َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ

ُهْم ِإيَمانًا َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن  ُهْم رِْجًسا ِإَلى رِْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم   *فـََزاَدتـْ َوَأما الِذيَن ِفي قـُُلوِبِهْم َمَرٌض فـََزاَدتـْ
 ؟كيف ينتفع  مؤمناملؤمن  :فإذا قال قائل ، املؤمنع إال تنفَ  ماة ي عِ رْ ة والش ي ات الكونِ اآليَ  اإذً  فاآلياتُ  ))َكاِفُروَن 

انتفاع أنه  ة اإلميان ال شك وزيادَ ))  أما الذين آمنوا فزادتهم إيماناف(( بزيادة اإلميان  ؟نعم ينتفع بأي شيء :قلنا
ا أن خري هذا قد يكون نادرً واأل ،ا أن يبقى على ما هو عليها أن يزيد وإما أن ينقص وإم اإلميان إم  عظيم ألن  نفع

التقسيم احلاصل  على أن  ،ريثالغالب الك يفا يف زيادة وإما يف نقصان هذا ص فهو إم زيد وال ينقُ يكون اإلميان ال يَ 
ي إىل د زيادة اإلميان يؤَ  مَ عدَ  ون ال يزيد وال ينقص ألنّ القسم الثالث منه وهو أن يكُ  يف وجودِ  ا أشك هذا أنَ 

ا القسمة العقلية إمن  ،ل النقصت الطاعة حصَ دَ قِ جميع إذا فُ لل وم هُ ان يزيد بالطاعة كما هو مفْ اإلمي ن ه إذ أنقصِ 
إن في  (( :قال ،أعلم به وع القسم الثالث اهللاُ قُ ر أو وُ و على حاله وتصَ  ا زائد أو ناقص أو باقٍ أن يكون إم هو 

   ))وأقم الصالة  ما أوحي إليك من الكتاب اتلُ  * ذلك آلية للمؤمنين
   ...... :الطالب
جئة ر اإلميان ال يزيد وال ينقص يقولون هم امل :ل الذين يقولونيل عليٍ عندهم تعلِ  يعين ما عندهم دليل :الشيخ
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ض ع بَـ يتَ  مااإلميان  :ولونج الذين يقُ واخلواِر  ةلَ املعتزِ ت أو القلب واإلقرار ال يتفاوَ  ن اإلميان هو إقرارُ الذين يقولون إ
  )) اتل ما أوحي إليك (( :قال ،هكل   مَ ا أن يعدَ  وإم ه كامًال ل د كُ وجَ أن يُ  ما إ

  ......... :الطالب
  .فيها فائدة تأيت بعد وإال  ،فقط رس نفَ ح فقط يعين نشرَ  نيب اآلن حناجي إن شاء اهللا بتتالفوائد أي نعم  :الشيخ

   ...... :الطالب
  .اع هلما مجيعً ذا القيد ترجِ ق السماوات باحلق لَ خا مجيعا و مع هل ترجِ ال إ :الشيخ

ا مب لىتَ بْ ينفعه ال بد أن يُـ  ن ترك مامَ  ن : إيقول وزيادته ص اإلميانقعلى ن بعض العلماء يقوليا شيخ!  :الطالب
 ن العوائق احلِ وهذا مِ ه يضر س دائما  :يقول .....بعض املفسرين هذا الكالم  ...أين ن ة طيب مِ ي إلنسان إذا اإن

  وجه آخر.... ،  هرّ مبا يضُ  بد أن يبتليه اهللا سبحانه وتعاىلعه فال شيء ينفَ  ترك أيّ 
  ؟يا إخواننا ن ترك ما ينفعه ابتلي مبا يضره وجه ذلكمَ  ؟ايش وجهها :الشيخ

َكْدًحا َفُمالِقيِه   يَا َأيـَها اِإلنَساُن ِإنَك َكاِدٌح ِإَلى رَبكَ  (( :يقولاهللا تعاىل  ألن  عقوبةً  :الطالب
  .ل شيءأن يفعَ  دّ اإلنسان ال بُ ]6[االنشقاق:))

، هذا العمل إذا لمَ مهة وعَ ن كل إنسان ال بد له مِ  اا ومهامً اإلنسان ال بد أن يكون حارثً  ه,نعم هذا وجهُ  :الشيخ
م املباح يف باب سْ القول بقِ  م إبطالزِ هذا القول يستلْ  :فإذا قال قائلٌ  رّ ضُ ما يَ ن فيو م أن يكُ ع لزِ ما ينفَ ن فيمل يك
ما فيه قسم  :يقول املعتزلة نمِ  ظنهأو يسمى الكعيب هو ن الكعيب فيما أظُ  لةزِ املعتَ  دِ ر عن أحَ ذكَ يف كما يُ التكلِ 

 يكونُ  أن هذا الشيء املباح الذي تشتغل به مه الزِ مباح يف الشريعة نعم ألن   ا كون واجبً فيا لك عن احملرم كاف
 افاألشياء إم  ةا حمرمَ واجبة وإم،  ة العقل والنقل وقالواوا عليه بأدلّ لكن أهل العلم رد:  ضرر  هذا ليس بصحيح فإن

ب عليه ت املباح بدون أن يرتَ  لو فعلَ  ،الواجب كِ رْ تَـ ألنه مباح ولكن لِ هو ب واجب ماال ن تركَ م املباح إذا تضَ  فعلِ 
أن  د اإلنسان ال بُ  وجه كالم األخ عبد العزيز أن أن  :ا نقولم أن، فاملهار عليه إمثْ واجب وفعل حمرم ما صَ  تركُ 

  طيب {أستغفر اهللا} نعم؟ .ا فيما يضرها فيما ينفعه وإم إم ف يكون فعاًال 
  ....شرحها و يف موضوع األمساء والصفات  قل عَ يت ....:الطالب
ا  أيضً  ، ويفيد األنبياءتوحِ  حيها توضِ السعدي شرحَ الرمحن  والشيخ عبد ،د للنونيةم املقي َال ما رأيت إال كَ  :الشيخ

  كتاب شرح أمساء اهللا ألحد علماء اللغة
  : الزجاجالطالب
  ؟اجج هو الز  :الشيخ
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   األمساء: تفسري الطالب
  .ذا الرجل ِيت عن ثقَ  عاد أدريه بس ما ه لكن هو شرحُ : الشيخ
ر الظاهِ  ))وتلك األمثال نضربها  (( ؟ن اآلية اليت بعدهاا مِ خنليه وال للناس أثَ األمْ  بُ هذه اآلية ضرْ يف  الفوائد

  اآلية اليت بعدها أوضح طيب  ... هن أ
عليه بعبادة األصنام يؤخذ  دَ مَ تَ عْ دوا على ما ال مُ مَ أولئك املشركني حيث اعتَ  هِ على سفَ  يف هذه اآلية الكرمية دليلٌ 

  .))كمثل العنكبوت اتخذت بيتا   (( :من قوله
 هذا ال شك أن  بالعناكب ألن  ؟وا بايشهُ بـ هم حيث شُ تِ بَ مرتَـ  يلُ ا تقبيح هؤالء املشركني وتنزِ ئدها أيضً ن فواومِ 

َوَلَقْد َكرْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم  (( :اهللا تعاىل يقول ه ألن تَ بَ له وتنزيل له عن مرتَـ  لٌ ه إذَال يه اإلنسان باحليوان أن تشبِ 
  .]70[اإلسراء:))الطيَباِت َوَفضْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال  ْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمنَ ِفي اْلبَـر َوا

عنهم فهي ال جتلب اخلري وال تدفع  عُ ال تنفعهم وال تدفَ ا ع عابديها أبدً هذه األصنام ال تنفَ  د اآلية أن ومن فوائِ 
  .ببيت العنكبوت تْ هَ بـ شُ  حيثُ  ؟ؤخذين أين الضرر مِ 

  ؟ن أين نأخذهمِ ل ضيه احلاون حسب ما تقتَ ل بالد ثَ َـ ومنها جواز ضرب امل
  ...: الطالب
 (( :البقرةنعم وقد قال اهللا تعاىل يف سورة  ،ن املخلوقاتن أدىن ما يكون مِ مِ  اإ ف )كمثل العنكبوت( ,ال :الشيخ

 بَ وقد ضرَ  ))ها فما فوقَ  بعوضة ما اهللا ال يستحيي أن يضرب مثًال  إن  ار وبالكلب اب وباحلمبَ اهللا املثل بالذ
  .ضيه املقامكل هذا حسب ما يقتَ   وبالعنكبوتوبالبعوضة 

ن هذا أوهى مِ  :قاله ال ينبغي أن يُ ذ أن ن هنا نأخُ العناكب ومِ  ها بيتُ أوهن البيوت وأضعفَ  ن فوائد اآلية أن ومِ 
  ؟ال أو بيت العنكبوت

  ... :الطالب
  .العنكبوت تِ ن بيْ ى مِ وه أوهَ لُ تأم  :الشيخ

   .... :الطالب
 بيتٍ تقول لِ  ميكن مافأنت  )ن البيوتأوهَ ( :القَ  اهللا ألن  ؟قول ما يصلحنن بيت العنكبوت ليش أوهى مِ  :الشيخ

 أوهن ( :ألن اهللا يقول ؛يصلح ما ن بيت العنكبوتمِ  تقول أوهى، بيت ن بيت العنكبوته أوهن مِ من البيوت أن
ن بيت العنكبوت فما ى مِ ة هذا الرجل أوهَ ج حُ  :بيت تقول مثًال  لكن إذا كان غريَ  )البيوت بيت العنكبوت

  ؟رأيكم
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  ... :الطالب
ن بيت ى مِ ه أوهَ ن : إعن بيت اللي فيه معارضة للقرآن أن تقول ،هذا ال بأس ما فيه تكذيب للقرآن: الشيخ

   العنكبوت


